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هنیدم يافص 

باتک تاصخشم 
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لایر 83000-64-7635-964 کباش : 
یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

. اپیف تاعالطا  ساسارب  یسیونتسرهف  تشاددای : 
نرق 14 یسراف --  رعش  عوضوم : 
نرق 14 یبهذم --  رعش  عوضوم : 

4ص7 1383 فلا /PIR7994 هرگنک :  يدنب  هدر 
8/62ت219ص اف 1 ییوید :  يدنب  هدر 
م29054-83 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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هنیدم يافص 

هنیدم افص  يداد  ار  ملد  هناریو  هنیدم  ارم  يدناوخ  تفطل  هاگراب  رد 
هنیدم اعد  بل  رب  مراد  هآ  هنیس  رد  مهانپ  ارم  يداد  مهآ  کشا و  زیربل 

هنیدم اطخ  مرج و  هرمه  هب  ماهدروآ  یهایسور  دبع  زا  دنوادخ  درذگب  ات 
هنیدم اطع  يدرک  اّما  مدوبن  قیال  ار  مرتحم  كاخ  نیا  ار  مرح  نیا  رادید 

هنیدم ادج  دوخ  زا  مدرگ  هک  مدمآ  نم  ّتینم  شتآ  زا  مزادگ  رد  رمع  کی 
هنیدم افّشلاراد  ات  ما  هدناشک  ار  دوخ  مهاوخن  افش  زا  ریغ  مشیوخ  سفن  رامیب 

هنیدم انشآ  دش  تکاپ  میرح  اب  لد  تیوسب  مايدروآ  تیوگتفگ  هب  مدوب 
هنیدم اهتاغوس  مراد  تسود  فطل  زا  نم  دربیم ، تاغوس  اجنیا  زا  يرئاز  ره 
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هنیدم ار  هیده  نیا  نم  مربیم  شیوخ  اب  شمیرح  ندیسوب  ارهز  يارب  ِکشا 

هنیدم اجک  دشاب  ارهز  رازم  وگ  رب  ار  ناشنیب  ربق  نآ  مدیدن  یلو  متشگ 
هنیدم ای  شیوخ  رد  يراد  وت  البرک  کی  اّما  تارف  طش  بنج  تسالبرک  کی 

هنیدم البرک  نیا  مدوجو  رب  هلعش  دز  نم  لد  دش  هناریو  ناریو  عیقب  نوچمه 
هنیدم اون  روش و  تیور  قوش  هب  دراد  شدوجو  هنییآ  تسهتسکش  رگا  رسای » »

هنیدم تشهب  رد 

زان دنک  تاوامس  هب  تیاپ  فک  كاخ  زارفارس  نادیهش  كاخ  زا  هدمآ  يا 
تماقا لحر  يوبن  رهش  هب  هدنکفا  تداهش  راثیا و  يداو  زا  هدمآ  يا 

تسارهز فسوی  سفن  رطع  وت  هارمه  تساجنیا  لد  زوس  ار  وت  هدرک  نطو  كرت  يا 
تسهنیدم تاغوس  همه  ترایز  ضیف  نیا  تسهنیدم  تاجانم  يوب  تسفن  ره  رد 
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هنیدم هب  ییایب  دندرک  وت  توعد ز  هنیس  هب  ریگسفن  هآ  ار  وت  دوب  نوچ 

هنیدم رهب  ناور  وت  کشرس  رطع  يا  هنیدم  رهش  هتخوسلد  رئاز  يا 
تدابع رهش  یبن  رهش  دوب  رهش  نیا  تدارا  ضرع  یبن  لآ  رب  هتشاد  يا 

ار وا  تبرت  نزب  هسوب  یمدق  ره  رد  ار  وا  تمرُح  ناج  رادهگن ز  تسود  يا 
دندرک هقردب  ار  وت  هک  یناسک  رآ  دای  دندرگ  هنیآ  اههرطاخ  همه  اجنیا 

شمیرح درگ  نزب  لاب  وش و  هناورپ  شمیرک  لآ  نزب و  مد  یبن  اجنیا ز 
دنشخبب وت  هانگ  تسود  تمحرم  زو  دنشخبب  وت  هآ  هب  فطل  زا  رثا  اجنیا 

هنیدم هب  يداهن  ماگ  کلم  لاب  رب  هنیرق  هنییآ  هب  تشگ  تلد  هک  نآ  يا 
ار دوخ  لد  ناهانگ  اجنیا ز  نک  ریهطت  ار  دوخ  لفحم  اعد  عمش  اب  هدب  تنیز 

نانیشنشرع وت  یسوباپ  هب  دنیآ  ناسحا  تکوش و  اب  هک  تسهنیدم  رهش  نیا 
دّمحم رطع  نانج ، رطع  نیا  وت و  نونکا  دمحا  ّتنج  نوچ  هضور  نیا  وت و  نونکا 
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هنیدم هب  ارهز  توعد  اب  هدمآ  يا  هنیس  شتآ  لد و  زوس  نیا  وت و  نونکا 

شلآ دمحا و  رب  ینامهم و  همطاف  رب  شلاب  رپ و  اجنیا  هدب  ار  دوخ  لد  غرم 
شعیقب زیگنامغ  هب  هنیدم  هب  رگنب  شعیفر  تاماقم  هب  هنیدم  هب  رگنب 

ار ناگتخوسلد  شسرپ  نیا  هدب  خساپ  ار  ناج  شتآ  رگنب  هنیدم  رهش  يا 
هنیدم رهش  يا  همطاف  رذگهر  وک  هنیدم  رهش  يا  همه  رب  نونک  وت  وگ  رب 
اجنیا رد  هیاس  دوبن  رتوبک  لاب  زج  اجنیا  رد  هیآ  ملد  تسهدناوخن  هلان  زج 
رّطعم ِغاب  نیا  رد  میتسشن  فطل  زا  رتوبک  وچمه  وت  نم و  برثی  رئاز  يا 

دنیوجهنیآ نیمز  لها  نآ  رد  هک  یغاب  دنیوا  رد  رون  هنیآ  راهچ  هک  یغاب 
دیکشخ تخوس و  شرثا  زا  گنس  لگ  یّتح  دیشروخ  هلعش  هدز  همیخ  نآ  رد  هک  یغاب 

قشع مرک  زا  میدش  غاب  نیا  رئاز  ام  قشع  مرح  شمیرح  تسا و  عیقب  غاب  نیا 
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زیگنامغ میرح 

يراد ییافص  هچ  یمیرح  هچ  یمیسن  هچ  يراد  ییاوه  هچ  يراهب  هچ  هنیدم  يا 
يراد ییاضف  ریگلد  هچ  يوس  نیا  کیل  يوس  نآ  رد  ار  وت  تسیتشهب  هچ  هنیدم  يا 

يراد ییارس  هودنا  هچ  هآ  فرط  نیا  دمحا  میرح  شخبناج  هضور  فرط  نآ 
يراد ییامنهلعش  مغ  هچ  یعیقب  هچ  لد  دزوسیم  وت  یبیرغ  هب  هنیدم  يا 

يراد ییالب  برک و  مه  وت  ياو  نم  ياو  عیقب  تسیمیرح  زیگنامغ  هچ  هنیدم  يا 
يراد ییاون  هچ  یناغف  هچ  یکشرس  هچ  تاهرجنح  رد  وت  اهبل و  هب  وت  مشچ و  هب  وت 

يراد ییاول  هریت  دوخ  هناش  يورب  دید  رسای »  » وت هدرپارس  هب  هنیدم  يا 

باتفآ راصح  رد 

عیقب لد  غارچلچ  دشاب  وت  ياهلگ  عمش  عیقب  لزنم  ناسهناورپ  لد  ناج و  دراد  وت  رد 
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عیقب لصاح  هرجنح  درادن  رگید  نیا  زا  ریغ  مغ  هلان ز  رد  هلان  میولگ  لخن  زا  دزیر 
عیقب لمحم  وت  يوس  ددنبب  هظحل  رد  هظحل  تندید  قوش  هب  ناقاتشم  ناج  ناوراک 

عیقب لحاس  وسراچ  زا  قشع  يایرد  يا  يراد  تتمحر  راسهمشچ  زا  بل  هدرک  رت  کلف  ُهن 
عیقب لکشم  دوب  نتشگاهر  مغ  رارش  نیز  تسوت  نازوس  يداو  رادماو  ناماههنیس 

عیقب لفحم  ره  ّیمرگ  ثعاب  دش  وت  مان  باتفآ  راصح  رد  تمیرح  دزوسیم  هک  يا 
عیقب لباق  ار  هداتفا  رسای »  » ینادب رگ  دنکیم  رپرپ  وت  رد  ار  دوخ  کشا  ياه  هلال 

رکیپ رد  هلعش 

هنیدم رترب  نانج  رازلگ  هنیدم ز  ربمغیپ  رهش  يا  الا 
هنیدم رثوک  هنییآ  تخر  یبیرغ  هودنا  زیربل  تلد 

هنیدم رپ  لاب و  وت  يوس  دنز  نم  لد  غرم  نیا  زا  دعب  تدایب 
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هنیدم رگنب  رگج  زوس  نم  ار ز  اه  هلان  رارش  يدید  نم  ز 

هنیدم رکیپ  رد  هلعش  مراد  هک  نم  منکیم  تعادو  یلاح  نادب 
هنیدم رطضم  مغ  مراد ز  یلد  تعیقب  كاخ  تبرغ  دایب 

هنیدم رهوگ  نیا  هتسکشب  اجک  نارابریت  دش  نسح  مسج  اجک 
هنیدم رپرپ  شاهچنغ  دش  اجک  یلیس  هدروخ  اجنیا  رد  ارهز  اجک 

هنیدم ردیح  هدید  شیپ  هب  هنایزات  اب  شنمشد  دز  اجک 
هنیدم رتسکاخ  هچ  زا  یتشگن  ار  ایربک  میرح  شتآ  دندز 

هنیدم رواب  نیا  دزوسیم  ارم  نمشد  تسب  ار  یلع  تسد  دش  هچ 
هنیدم رشحم  شروش  نوچ  یلد  مغ  زا  رسای »  » دراد هنیس  نورد 
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نیگنس ضغب 

هنیدم ظفاحادخ  مراد  هتسکشب  لد  هنیدم  ظفاحادخ  مراپسهر  تیوک  ز 
هنیدم ظفاحادخ  مراهب  غاب و  الا  متارطاخ  مامت  اجنیا  رد  هدروخ  هرگ 

هنیدم ظفاحادخ  مراز  لاح  رب  رگن  ار  تتبرغ  ياوه  نم  ماهدرک  سّفنت 
هنیدم ظفاحادخ  مراب  گرب و  يداد  وت  نکیلو  يداو  نیا  رد  نم  مدمآ  تسدیهت 

هنیدم ظفاحادخ  مرابکشا  تدایب  ناراهبون  ربا  وچ  ییادج  لصف  نیا  رد 
هنیدم ظفاحادخ  مراذگرس  تکاخب  تمیرح  رد  هرابود  میایب  ایآ  دوش 
هنیدم ظفاحادخ  مرارقیب  مغ  نیا  زا  نم  هنیس  هارب  نیگنس  ضغب  هتسشن 

هنیدم ظفاحادخ  مراگنیم  ار  تمغ  لد  هحفص  يورب  ییادج  نیز  رسای »  » وچ
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لد ناج و  هلبق 

عیقب مینیرق  تمتامو  تنحم  اب  عیقب  مینیزحو  راز  وت  يرود  زا 
عیقب مینیبب  ار  وت  رگد  راب  کی  ام  لد  ناج و  هلبق  يا  دوش  ایآ 

عیقب رت  نامشچ 

مسوبیم ار  عیقب  رت  نامشچ  مسوبیم  ار  عیقب  رب  رود و  نم 
مسوبیم ار  عیقب  رد  راوید و  شکاخ  رب  ارم  تسین  یسرتسد  نوچ 

لابکبس يوتسرپ 

هنیدم دراد  ازگناج  یمیرح  هنیدم  دراد  ازفمغ  ییاضف 
هنیدم دراد  ارچ  مغ  رابغ  نم  لد  زا  دیسرپن  یّتح  یسک 

هنیدم دراد  انشآدرد  یلد  دمحا  غاب  ياههلال  غاد  ز 
هنیدم دراد  اون  روش و  بل  هب  یبیرغ  نیگنس  ضغب  رجنح  هب 
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16 ص :
هنیدم دراد  ادج  يدابآ  مغ  نازحالاتیب  يارسمتام  زجب 

هنیدم دراد  افص  رگید  اجک  ارهز  دعب  ردیح  تفگیم  نینچ 
هنیدم دراد  اههلعش  نایم  لابکبس  ییوتسرپ  اجنیا  زونه 

هنیدم دراد  یفطصم  تخد  یهآ ز  کشا و  میرح  اجنیا  زونه 
مراد هلاسهدجه  يارهز  مغ  مراد  هلان  هآ و  زیربل  یلد 

***
هنوگچ ارهزیب  هآ ، منامب  هنوگچ  اهمغ  زا  ییایند  نم و 

هنوگچ اوأم  نیا  زا  دعب  مریگب  لد  يا  تسین  ارهز  هک  هناخ  نآ  رد 
هنوگچ ار  وا  دنزیم  هچوک  هب  ممشچ  شیپ  رد  کلفيا  يدید  وت 

هنوگچ اپ  زا  تبقاع  مداتف  ارهز  غاد  زا  کلف  يا  يدید  وت 
هنوگچ ادرف  مغ  یط  میامن  یهلا  مزورما  دش  یط  متام  هب 
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هنوگچ اهنت  ار  راب  نیا  مشک  نیگنس  هوک  نوچ  شمغ  راب  دوب 

هنوگچ ایند  رد  وتیب  منامب  یتفگن  زاورپ و  لاب  يدوشگ 
هنوگچ امظع  متام  نیا  نم و  ياو  يا  ياو  هنیدم  رهش  نم و 

نم يدابآ  دش  هشیر  زا  بارخ  نم  يداش  ناتسوب  دش  نازخ 
مالسلا اهیلع  يربک  بنیز  ترضح  لاح  نابز 

هنیدم نابرهم  هاگن 

تشاد افص  نم  يارب  شیاههچوک  مامت  تشاد  افو  زا  يرطع  هچ  هنیدم  نیا  يزور  هی 
تشاد یفطصم  روضح  دوخ  رد  هک  اهزور  نآ  تفاطل  زا  دشیم  ُرپ  هنیدم  نیا  يزور  هی 

تشاد ابرلد  ياوآ  شلالب  همغن  زو  رون  زا  بلابل  دشیم  هنیدم  نیا  يزور  هی 
تشاد انشآ  بلق  اب  ینوبرهم  هاگن  یکاپ  بوخ و  رهش  نیا  هنیدم  نیا  يزور  هی 

تشاد اعّدا  هک  سک  نآ  دز  مردام  هب  یلیس  شیاههچوک  نیب  رد  اجنیمه  زور  هی  اّما 
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تشاد اههلعش  نایم  لگ  هچنغ و  هنیدم  یغاب  هب  ندزشیتآ  نیک  زا  رگید  زور  هی 

تشاد اج  هّصغ  ات  رازه  نم  کچوک  بلق  وت  هتسخ  يازور  نوا  زا  گنتلد  يازور  نوا  زا 
تشاد ادخ  ادخ  رکذ  شاهبل  يور  دندرب و  نتسب  ور  ماباب  تسد  نتسکش  نم و  بلق 

تشاد ار  وت  طقف  اباب  دوخ  زا  تیامح  رهب  شیارب  نکب  يراک  زیخاپب  ایب  ردام 

تبرغ یّلجت 

ماهنیس هاوگ  تسه  ماهدید  ناور ز  کشا  ماهنیس  هار  رس  رب  مغ  ضغب  هتسشن  هک  نم 
ماهنیس هآ  هلعش  دشکیم  هنابز  زاب  نم  تسه  دوب و  هتخوس  الب  شتآ  هچرگ ز 

ار هنیدم  مغ  زور  ماهتسکشلد  هدید  ار  هنیدم  مغ  زوس  سفن  ره  هتفرگ  هنیس 
نم رابکشا  هدید  ار  هنیس  رابغ  هتسُش  نم  رارقیب  لد  نیا  زاب  هدرک  هنیدم  دای 

نم راهب  نم  تشهب  یلو  تلزنم  هب  تسه  مایتسه  هب  هدز  هلعش  وا  عیقب  هک  هنیدم 
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ارم لد  دنکشیم  ناج  هب  مشتآ  دنزیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  لآ  تبرغ  یّلجت  نیا  عیقب 

عیقب يا  تسوت  رئاز  نم  دوجو  رتوبک  عیقب  يا  تسوت  رئاط  ملد  ماهتفگ  هنیدم 
عیقب يا  تسوت  رئاح  لدهتسکش  ِنم  ناج  يرئاح  وت  مرح  رب  قح  میرح  رگا  تسین 

ار ماما  راچ  تبرغ  ماهدرک  هراظن  وت  رد  ار  ماما  راچ  تبرت  فعش  زا  مسوبب  هک  نم 
تفکش نونج  زا  یشتآ  ماهنیس  لاهن  يور  تفکش  نوخ  کشا و  هچنغ  ماهدید  غاب  هب  هآ 

تفکش نوگهلال  هلان  مبل  رب  هخاش  هب  هخاش  دز  هناوج  ملد  هب  نوخ  تمغ  زا  هظحل  هب  هظحل 
وت غارچ  یب  تبرت  لد  هشیمه  دنک  ریس  وت  غاد  متسیرگ ز  وت  دایب  مدز  هلان 

تسا بنیز  يادص  زوس  زا  هتفرگ  ررش  هک  ناج  تسا  بنیز  يازع  رهش  مغ  رهش  هنیدم  رهش 
تسا بنیز  ياههمزمز  لد  شوگ  هب  دسر  هک  نآ  تسابتجم و  هآ  هلعش  نامسآ  هب  دور  هک  نیا 

شربارب نسح  بلق  دش  هراپهراپ  هک  هآ  شردارب  رگج  رب  هدز  ررش  افج  رهز 
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مالسلا اهیلع  نینبلاما  ترضح  ّتبحم  يوناب  رذن 

باتفآ نوتاخ 

نیچهشوخ تلاصا  تناماد  يو ز  نیرفآرطع  يوناب  رّهطم  يا 
نیمز مشچ  رب  راذگب  دوخ  ياپ  نامسآ  نوچمه  جوا  دریگب  ات 

نیبج يراذگب  هک  هگنآ  رهُم  يور  دنکیم  ّسح  کلم  ار  ترطع  يوب 
نیمسای تتسد  يور  دفوکشیم  سای  وت  نامشچ  يور  دنیشنیم 

نیبم نآرق  حور  اب  نخسمه  یلع  اب  مّلکت  تقو  يوشیم 
نیتملالبح اب  وت  تفلا  هتشر  ياهتسب  سب - نیمه  تتامارک  زا 

نیشنمه تمصع  لآ  اب  هدش  يو  مالکمه  دمحا  لآ  اب  هدش  يا 
نیس ای و  زا  تلد  ياّلجت  يو  اه  اط و  زا  تاهنیس  رّونم  يا 

نیرق قح  باتفآ  اب  ییوت  نیو  یضترم  تیب  نوتاخ  ییوت  نیا 
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21 ص :
نیمک تبلق  رد  قشع  هتفرگ  يو  رهم  هب  تمشچ  رد  قوش  هتسشن  يا 

نیرب شرع  زا  رترب  تمیرح  يو  عیقب  رد  ناج  هلبق  ترازم  يا 
نیبب ار  میاهکشا  غارچلچ  دوخ  شوماخ  تبرت  رانک  رد 

نیا نآ و  زا  دکچیم  شتآ  بآ و  یلو  ایرد  ماهدرک  ار  لد  مشچ و 
نیعم رای و  یلع  نب  نیسح  رب  افو  زا  دندوب  وت  دنزرف  راچ 

نیزح اهلگ  نآ  غاد  زا  تلد  يا  البرک  رد  وت  ياهلگ  نازخ  دش 
نینبلاّما ای  ساّبع - ردام  قشع  راثیا و  يوناب  يا  مالّسلا 

نیگن رسای »  » دوب ار  لد  متاخ  رهم  يوناب  نآ  شخبنشور  رهم 

فسوی راهچ  ردام 

يزاتهّکی قشع  بتکم  رد  يزارفرس  وت  نینبّما  يا 
يدناوخ زینک  بدا  ار ز  دوخ  يدناشف  لگ  هک  یلع  تیب  رد 
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22 ص :
ساّبع زارفرس  ردام  يو  ساسحا  قشع  وت  زا  دش  هک  نآ  يا 

دندناشف ناج  نیسح  ياپ  رد  دندناتس  لگ  لد ز  وت  دالوا 
دشاب ریظنمک  وت  لثم  نز  دشاب  ریش  هک  نز  وت  وچمه  وک 
تساهنخس تایکاپ  تّفع و  رد  تساهنز  رهب  سرد  وت  راثیا 

وت رب  مارتحا  هتشاذگب  وت  رب  مالس  دنک  هک  ردیح 
یتسا فسوی  راچ  ردام  وت  یتسب  کشا  هب  لد  هتشر  وت 

تکاپ مان  دوب  همطاف  نوچ  تکاچهنیس  بآ  هنییآ و 
تساوخ ار  وت  تعاجش  نامیا و  تسارهز  وفک  هرامه  هک  الوم 

ردام هنومن  ییوت  هکنآ  يا  ردیح  يرسمه  قیال  يا 
شزورهریت الب و  ماش  زو  شزوس  البرک و  مغ  زا  هآ 
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23 ص :
زین وت  نامسآ ز  لد  دش  نوخ  زیخالب  عیاقو  دعب  زا 

منینچنیا دیناوخن  دییآ و  منینبیب  ّما  نم  هک  یتفگ 
سوسفا مراهب  نازخ  لثم  دش  سوسفا  مرادن  يرسپ  رگید 

مالسلا هیلع  ادهشلادیس  هزمح  ترضح  ياثر  رد 

نوخ کشرس 

دوب يراز  نویش و  هب  کلف  هک  ایوگ  دوب  يرادافو  ماگنه  هک  زور  نآ 
دوب يراج  نوخ  کشرس  یبن  مشچ  زا  دشیم  نوخ  رد  هقرغ  هزمح  هک  هظحل  نآ 

نید راختفا 

هزمح راختفا  قح  نید  رب  هزمح  رابتيوفطصم  يا 
هزمح رابغ  نید  هرهچ  زا  ریشمش  خرس  بآ  هب  هتسش  يا 

هزمح رارق  يُدب  وت  اهنت  دمحا  رارقیب  هنیس  رب 
هزمح راوخ  لیلذ و  وت  زا  رفک  شیوخ  قنور  تفرگ  وت  زانید 

هزمح راوسکت  وت  دننام  قشع  هداج  تشادن  زور  نآ 
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24 ص :
هزمح راثن  ادخ  هار  رد  مالسا  دیما  يا  تیتسه  دش 

هزمح رامشیب  وت  دهج  يو  دح  یب  تسوت  داهج  هکنآ  يا 
هزمح رازهلال  وچ  دیدرگ  تکاپ  نوخ  دحا ز  يارحص 
نید دش  هنادواج  يداد و  ناج  نیّیبنلامتاخ  هر  رد  وت 
نید روای  هرامه  هدوب  يو  نید  ربهر  رای  یماح و  يا 

نید روشک  میرح  زابرس  نامیا  کلم  هاپس  رادرس 
نید رفاک  وت  زا  دش  میب  رد  دمحا  ناوزاب  تردق  يا 

نید رجنح  اسر ز  دایرف  وت  ياهدوب  داهج  ماگنه 
نید رهوگ  مصخ  هدید  زا  يرآ  دنام  رود  وت  غیت  اب 
نید رسفا  زین  وت  اج ز  رب  نامیا  نیمزرس  وت  نمیا ز 

نید رتخا  تسوت  هدنبات ز  ربمیپ  یمارگ  ّمع  يا 
نید رگنس  هب  نوخب  هدیتلغ  یهلا  بتکم  هر  رد  يا 

تسیرگب رارقیب  وت  كوس  رد  تسیرگب  راز  وت  مغ  دمحا ز 
مارحلا هَّللاتیب  نارئاز  هقردب  رد 

هبعک میرح  رد 

دندروآ وبس  قح ، نابلهنشت  رب  دندروآ  وا  رطع  لاصو  مزب  رد 
دندروآ ور  هبعک  تمس  هب  قاشع  دنوش  هناورپ  هبعک  میرح  درگ  ات 

قشع قیرط 

ْیِم نیا  زا  یگلمج  دندش  تسمرس  یط  نارای  ار  قشع  قیرط  دندرک 
یپردیپ ناقشاع  دنور  هّکم  رد  بر  ای  نازابکاپ  میرح  نونکا ز 

لد روضح 

رای دزن  رد  دوب  لد  روضح  ّجح  رایشوه  يا  تسا  دوخ  زا  ندیرب  ّجح 
رابغیب لد  يا  بایرد  ار  هعبک  تسا  نتسُش  لد  هرهچ  زا  رابغ  ّجح 

راسگنس دیاب  درک  ار  دوخ  سفن  مدق  لّوا  دوب ، ناطیش  ام  سفن 
راگدرورپ رب  قشع  يرآيرآ  تسیقشاع  رد  نتفای  یّلجت  ّجح 

رازهروش نیمز  رد  دیورن  لگ  ياجب  روآ  ّجح  راد  اّیهم  لد 
راو میهاربا  تسیّجح  وت  ّجح  نادب  تب  یتسکش  دوخ  رد  را  یجاح 

رات ماش  زا  یگریت ، زا  هلصاف  هلصاف  دریگ  تسا  هتفر  ّجح  هک  ره 
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26 ص :
ران وش ز  نوریب  تسا  رون  همه  ّجح  یشکرس  سفن  ران  رد  یک  هب  ات 
رابت نیا  زا  شاب  هداد  لد  ّجح  هب  يا  سفن  حبذ  ینعی  لیعامسا  حبذ 
راخ تسد  رد  هدم  ار  ناتسلگ  نیا  ّجح  راونا  زا  ددرگ  ناتسلگ  لد 

راک هب  دیآیم  هنییآ  نیا  يزور  ّجح  ز  رسای »  » نک هنییآ  ار  هنیس 

لاصو يوک  مرحُم 

ّجح ياپمه  نک  هنییآ  ار  هنیس  ّجح  يامیس  رد  تسادیپ  یگدنب 
ینک نت  رب  افص  مارحا  هک  ات  ینک  نشلگ  لد  وچ  ار  ناج  نک  یعس 

ار شیوخ  نک  ادج  ییام  نم و  زا  ار  شیوخ  نک  اهر  قح  میسن  رد 
شاب رای  لاصو  يوک  مرُحم  شاب  رادید  یپ  يدنب  نوچ  هدید 

تسا رعشم  فوقو  رد  ترون  بسک  تسا  رپ  لاب و  ار  وت  یکشا  منبش 
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27 ص :
ریگب نمیا  يداو  زا  گنس  تفه  ریگب  نمیرها  سفن  رب  ار  هار 

شیوخ سفن  رب  نزب  ار  لّوا  گنس  شیک  سیلبا  ياهظحل  یشابن  ات 
رفک يوب  زا  یهت  نک  ار  لد  ناج و  رفک  يوس  نکاهر  ار  مّود  گنس 

یگریچ یبایب  تملظ  رب  هک  ات  یگریت  رب  نزب  ار  مّوس  گنس 
يرگنایصع هشیش  نآ  زا  نکشب  يروآ  تشم  رد  وچ  ار  مراچ  گنس 

لد تسه  زا  ار  رفک  ینارب  ات  لد  تسد  رد  هدب  ار  مجنپ  گنس 
تسا دوخ  زا  ییادج  رای و  رب  ِلصو  تسا  دوخ  زا  ییاهر  گنس  شش  گنس 

تسا رفاک  سفن  هک  اجنآ  اهر  نک  تسا  رخآ  ریت  هک  ار  متفه  گنس 
تفرگ ناناج  بناج  ور  ناوتیم  تفرگ  نامیا  زا  یگنر  تدوجو  نوچ 

فک هب  يرآ  ار  هَّللالبح  هک  ات  فعش  اب  نک  ور  هبعک  تمس  هب  سپ 
اجب روآ  ار  قشع  رود  تفه  ادخ  تیب  نآ  هبعک  فاوط  رد 
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28 ص :
تسا نتسب  نامیپ  شیوخ  يادخ  اب  تسا  نتسَر  دوخ  زا  رود  لّوا  رود 

ناه تسيرازیب  كرش  قافن و  زا  ناه  تسيرادلد  رود  مّود  رود 
لد زار  مامت  نتفگ  ادخ  اب  لد  زاس  زوس و  رود  مّوس  رود 

تدیاب لزنم  تسود  میرح  رد  تدیاب  لد  هراچ  مراچ  رود 
نکش ار  تب  نآ  دشاب  تب  وت  سفن  نکف  انعم  رد  هجنپ  مجنپ  رود 

وبس نک  بلابل  تعاط  ْیَم  زو  وجب  ار  قح  تهج  شش  زا  شش  رود 
زوُرب نامیا  تاهنیس  زا  دنک  ات  زوسب  نت  دنب  تفه  متفه  رود 

اجب يرآ  ار  قشع  تعکر  ود  ات  اپ  راذگب  قح  بُرق  ماقم  رد 
باجح تمشچ  زا  دنریگرب  هک  ات  باتفآ  تمس  هب  نک  ور  نآ  زا  دعب 

شاب هنیس  هآ  هارمه  سفن  کی  شاب  هنییآ  نامسآ  تفه  رد  زاب 
يوش یفاص  افص  رد  لّوا  رود  يوش  یفاو  لد  دهع  رب  نک  یعس 
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29 ص :
هانگ زا  هد  ناکت  ار  لد  نماد  هار  نیب  رد  هلوره  اب  يور  نوچ 

یلجنم نک  قح  رون  زا  ار  شیوخ  یلو  نک  یط  ار  هورم  مّود  رود 
سب تسا و  ناطیش  نامرف  زا  يرود  سب  تسا و  نامیا  ریس  مّوس  رود 

ور صالخا  يداو  تمس  هب  نک  وگ  قشع  جورع  زا  مراچ  رود 
يوجب لگ  راذگاو و  ار  لد  راخ  يوشب  نت (1)  فرظ  جنپ  مجنپ  رود 
نکش دوخ  رد  يوه  سفن و  هشیش  نکفرب  ّتینم  زا  مشچ  شش  رود 
اهر نک  ار  نآ  راذگب و  نیمز  رب  ادخ  زج  يراد  هچ  ره  متفه  رود 

نایم نآ  رد  نک  شیوخ  سفن  حبذ  ناشفرب  ار  ناج  تسود  يانم  رد 
شاب هَّللالیلخ  شاب و  نکشتب  شاب  هاگآ  يدمآ  هبعک  نوچ ز 

ناه زیخرب  ربت  اب  نک  ملع  دق  ناه  زیتسب  تب ، هچره  اب  نآ  زا  دعب 

هناگجنپ ساوح  - 1
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30 ص :
تنمیرها وت  نامیا ز  دربیم  تنت  رب  درآ  هنخر  يدومخ  رگ 

يوش لصاو  مدع  اب  يدرگ ، تسین  يوش  لفاغ  ادخ  زا  رگ  ياهظحل 
جک راب  دصقم  تفر  دهاوخن  نوچ  ّجح  هب  هتفر  يا  شاب  نامیا  لها 

لعفنم تملظ  لها  نوچ  يوشیم  لد  هب  يزورفین  نید  غارچ  رگ 
دنهد تناماس  هک  ات  نک  رس  كرت  دنهد  تناج  يرذگب  یتسه  رگ ز 

ياهناگیب ره  هناخ  رد  هدم  هر  ياهناخ  ره  رد  راذگم  دوخ  ياپ 
نک ریس  نافرع  زبس  میرح  رد  نک  ریغ  زا  یهت  ار  لد  هناخ 

ینافوت هدید 

مناوخیم هفرع  ياعد  وت  قوش  هب  نم  مناج  يافص  وت  يا  تافرع  نیمزرس 
هفرع ياعد  هب  ار  دوخ  لد  مراپسیم  هفرع  ياون  تسه  مبل  هب  يراج  هک  نم 

نم لزنم  نونک  وت  میرح  دوبیم  شاک  نم  لد  تشهب  وت  يا  تافرع  نیمزرس 
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31 ص :
دروخیم مماشم  هب  ارهز  يدهم  سفن  دروخیم  ممانب  هعرق  یکی  زورما  شاک 

تساجنآ زورما  نم  يالوم  همطاف  فسوی  تساهر  هدید  زا  نم  کشا  تافرع  نیمزرس 
دنیچیم وا  هولج  زا  لگ  هک  لد  نآ  شوخ  يا  دنیبیم  شخر  زورما  هک  مشچ  نآ  شوخ  يا 

مدیدیم ار  وت  هراچیب  ِنم  رگ  دوش  هچ  مدیّما  هنیآ  يا  نسحلانبۀجح 
مدرکیم وت  یناشیرپ  هب  ناشیرپ  وم  مدرکیم  وت  ینافوت  هدید  رب  هیرگ 

يدهم تبیصن  غاد  نیا  زا  هودنا  هدش  يدهم  تبیرغ  دج  رب  هتخوس  تلد  يا 
هَّللاراث نوخ  لد  اب  الب  برک و  بناج  هَّللاراث  نورب  هّکم  زا  رگج  نوخ  دور  هک 

نوگلگ مشچ  هب  هبعک  شاهقردب  دنکیم  نونک  هّکم  زا  دوریم  نورب  هک  یناوراک 
تسا همزمز  رد  همه  بنیز  لد  مزمز  وچمه  تسا  همطاف  مغ  زور  یلو  هّیورت  زور 
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32 ص :
( جع  ) يدهم ترضح  هبعک  حور  يارب  يونثم  کی  زا  یشُرب 

رای يوک  مرحم 

دید هبعک  رد  ار  وت  ایآ  دوشیم  دیپس  حبص  هنییآ  تخر  يا 
دوشگ دوخ  کلپ  وت  قوش  اب  مشچ  دوب  وت  قشع  اب  مارحا  را  متسب 

لجخ دش  تفاوط  رد  هدوبن  نوچ  لد  کیل  مدرک  هبعک  فاوط  نم 
منک لزنم  وت  يوک  رد  ياهظحل  منک  لد  فاوط  ات  ییاجک  رد 

تسوت نامشچ  نم  لیعامسا  رجح  تسوت  نابرق  همه  ناج  نیا  لد و  نیا 
نآ رد  مناوخ  ار  قشع  تعکر  ود  ات  نایع  نک  ار  تخر  نم  ماقم  يا 

وت يور  يوزرآ  رد  ممرُحم  وت  يوک  نم  هورم  افص و  يا 
؟ تسیچ ریصقت  تهر  رد  رس  مهدیم  تسین  ریدقت  تسا  هدروآ  ارم  لد 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  لد  مارآ 

هجیدخ نید  هار  هب  هدیشوک  هجیدخ  نینمؤم  ردام  يا 
مالسا رای  ّیبن و  يوجلد  مالسا  راوگرزب  يوناب 

مارآ وت  زا  دمحا  رطاخ  يو  ماگ  رههب  قح  يوسهب  هتفر  يا 
نامیا قشع و  قیرط  هدرک  یط  نافوت  نایم  یبن  شودمه 

ارهز دهم  دوب  وت  ناماد  ادیپ  باتفآ  تخر  زا  يا 
تسا ماما  هدزای  ردام  مه  تسا  مامت  هم  مه  وت  يارهز 

تدوجو رد  تشذگ  راثیا و  تدوب  تسه و  راثن  هتشگ  يا 
مالسا نید  تسخن  يوناب  مالسا  نیرق  تایگدنز  يا 
دمحا دوتس  ار  وت  هراومه  دمحا  دوب  وت  زا  لد  هدوسآ 
میرکت مارتحا و  هتسیاش  میلست  تسود  مکح  رب  رد  يا 

مرحم قشع  ّرس  هب  وت  يدوب  مغ  ره  هب  یفطصم  مدمه  يا 
ربمیپ لفحم  رگنشور  ربمیپ  لد  زا  مغ  هدرب  يا 

دنتسکش یفطصم  یناشیپ  دنتسکش  ار  وت  لد  هک  اجنآ 
دروآ رّطعم  لزغ  لگ  کی  دروآ  ربونص  لد  وت  مزب  رد 

دمحا ياضر  بلط  هدرک  يو  دمحا  يافواب  رسمه  يا 
دمحا يادص  اج  همه  رد  وت  دزیا  يادص  اجهمه  دمحا 

دمحا ياپب  ناج  رخآ  ات  شیوخ  لد  رهوگ  هتخیر  يا 
دمحا يادف  ییوت  هک  ینعی  یتسه  قوش  شهر ز  هب  يداد 

دمحا يافص  هنیآ  يا  وت  یتمصع  میرح  نوتاخ 
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34 ص :
دمحا يافج  نیقی  هب  دشاب  ییافج  وت  هب  دسر  هک  ره  زا 

دمحا يادگ  ناج  هدیدرگ ز  تیوک  يادگ  دوش  هک  سک  ره 

تشگزاب

لوبقم وت  ّجح  الج  شیوخ  لد  هداد  يا  لوبقم  وت  ّجح  ادخ  تیب  زا  هدمآ  يا 
لوبقم وت  ّجح  افص  وت  دوجو  هتفرگب  روکشم  وت  یعس  مدق  هورم  رد  هتشاذگب 

لوبقم وت  ّجح  ایر  گنر و  رهز  رود  يا  دوب  ندش  گنر  کی  هب  وت  دیفس  مارحا 
لوبقم وت  ّجح  ادج  هتشگ  ام  نم و  زا  يا  تسا  كاپ  لد  زا  ناشن  وت  تارمج  یمر 
لوبقم وت  ّجح  انم  تشد  رد  هدش  نابرق  هَّللا  َیلا  ریس  رد  وت  حبذ  نوچ  وت  سفن  يا 

لوبقم وت  ّجح  اعد  رطع  زا  هدش  وبشوخ  تاجانم  کشا  رثا  رد  تسفن  ره  يا 
لوبقم وت  ّجح  افو  شمیرح ز  هدیسوب  هنیدم  رهش  يوبن ، رهش  هب  هتفر  يا 
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35 ص :
نامسآ ياثر  رد 

یسکیب ياههظحل 

دسریم شکرس  ياهتملظ  يوب  دسریم  شتآ  يوب  هنیدم  زا 
دش شوماخ  یضترم  مزب  عمش  دش  شوپلگ  یلع  کشا  زا  كاخ 

همطاف مسج  هرجح  نایم  رد  همزمز  هآ و  کشا و  زا  ناکدوک 
دنکیم یّلجت  الوم  تبرغ  دنکیم  یلست  ار  بنیز  درد ،

یسکیب ياههظحل  نآ  دسریم  یسب  هدید  مغ  هکنآ  يا  یلع  ای 
همطافیب نتسیز  ياههظحل  همزمز  هآ و  ُرپ ز  ییاه  هظحل 

ار هدروخیلیس  يور  رخآ  يدید  ار  هدرمژپ  لگ  نآ  کشا  زا  یتسش 
تسا هدنام  ناریح  ربص  نیا  زا  ربص  تسا  هدناشفا  نیمز  رب  نوخ  نامسآ 

زونه دزوسیم  هلال  اب  ياهچنغ  زونه  دزوسیم  هلان  رد  نیا  تشپ 
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36 ص :
یلع هودنا  درد  تبرغ  درد  یلو  یتسه  لد  هب  دراد  اهدرد 

تایح ارهزیب  تسیجیردت  گرم  تابث  زا  هداتف  مناتسد  شرع 
ورم ارهز  ناهج  نیا  زا  یلع  یب  ورم  اهنت  یلو  ارهز  يوریم 

یلع ناج  یلع  مسج  زا  تفر  یلع  نازحالاتیب  هنیدم  دش 
همزمز هآ و  کشا و  نیا  نم و  نیا  همطافیب  هناخ  نیا  نم و  نیا 
مبنیز ياههلان  نیا  نم و  نیا  مبل  رب  هدنام  ضغب  نیا  نم و  نیا 

لد ياهيراز  هآ و  نیا  نم و  نیا  لد  ياهيرارقیب  نیا  نم و  نیا 
مد هب  مد  ياههلان  نیا  نم و  نیا  مغ  هودنا و  رد  رهش  نیا  نم و  نیا 

نم درس  هآ  مرگ و  کشرس  نیب  نم  درد  هاوگ  يا  هنیدم  يا 
تسکش مه  رد  وزرآ  ياههخاش  تسشن  نوخ  رد  نم  مشچ  هنیدم  يا 

هدش رپرپ  نم  ساسحا  زا  یغاب  هدش  رپرپ  نم  سای  هنیدم  يا 
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37 ص :
نیبب نم  رد  ار  غاد  ياههلعش  نیبب  نمشد  شتآ  هنیدم  يا 

دش شوپلگ  ماهلاسهدجه  رای  دش  شوماخ  ماهناخ  هنیدم  يا 
همطافیب نتخورفا  اههلعش  همطافیب  نتخوس  ینعی  غاد 

رای نارجه  زا  ینافوت  اههدید  راهب  مشچ  منبش  ینعی  غاد 
لد دادما  دنک  ات  دشابن  سک  لد  دایرف  ناهج  کی  ینعی  غاد 
ررش هودنا و  درد و  ینعی  غاد  رد  يور  نوخ  ندید  ینعی  غاد 

هدش رد  خیم  هدرزآ ز  هلال  هدشرپرپ  هچنغ  ینعی  غاد 
فالغ برض  زا  هتسکشب  يوزاب  فاکتعا  متام  جنک  ینعی  غاد 

یسکیب راید  رد  ندرپسرس  یسکیب  راوجمه  ینعی  غاد 
همطاف اهنت  ياهنت  ماهدنام  همطاف  اهمغ  زیربل  منم  نیا 

ادج رکیپ  زا  مناج  دشیم  شاک  ادج  رخآ  نم  رای  نم  زا  تشگ 
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38 ص :
یلع غاب  رد  هدرک  ور  نازخ  نیب  یلع  غاد  وت و  رجه  نیا  زا  دعب 
دش هلان  اهبل  يور  هدنام  ِهآ  دش  هلال  یب  هچنغ و  یب  نم  غاب 

همطاف ای  رگج  زا  مراد  هلان  همطاف  ای  رپ  هتسکشب  مدش  نم 

کشا بالگ 

ار شیوخ  بارطضا  ضغب  تخیریم  ولگ  رد  ار  شیوخ  باتفآ  تسشیم  هام  رون  ریز 
ار شیوخ  باتک  لصف  نیرخآ  لیمکت  درک  رای  گرم  اب  یلع  هودنا  دوب  را  مامتان 

ار شیوخ  بات  ربص و  یب  لد  وا  فقو  درک  ياهظحل  ددرگن  زگره  همطاف  زا  ادج  ات 
ار شیوخ  باوج  بنیز  هلان  زا  تفرگیم  یسکیب  قارف و  زا  ار  وا  دوب  یلاؤس  رگ 

ار شیوخ  بالگ  ارهز  رکیپ  يور  تخیر  دوب  کشا  بالگ  زا  بلابل  شمشچ  هساک 
ار شیوخ  باشوخ  ّرُد  ات  دیچیپ  نفک  رد  تسسگ  مه  زا  یضترم  ناوختسا  دنبدنب 
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39 ص :
ار شیوخ  بابک  بلق  دنک  رتنازوس  هک  ات  درک  هیرگ  تسشن و  نامیتی و  عمج  رد  تفر 

ار شیوخ  باهتلا  دشخب  کشا  زا  مایتلا  یضترم  ّیلع  نوچ  رسای »  » غاد دنیب  هک  ره 

نطو بیرغ 

دنکیم هیرگ  نطو  بیرغ  نیا  درد  رب  دنکیم  هیرگ  نسح  غاد  کلف ز  مشچ 
دنکیم هیرگ  نمچ  ّیلگ و  هدش  رپرپ  تسا  توارط  ياج  هک  قشع  رازهلال  رد 

دنکیم هیرگ  نت  هک  تسهدش  وا  رب  یملظ  وا  مخز  مشچ  زا  دور  نوخ  هچ  زا  دیناد 
دنکیم هیرگ  نفک  بیرغ  تبرغ  رب  نفک  هدید  رتهدش  رگ  بیجع  دوبن 

دنکیم هیرگ  نگل  هب  شرجنح  دزیر ز  لد  ياههراپ  نسح  هک  ببس  نآ  زا  بنیز 
دنکیم هیرگ  نحم  لزغ ز  نیا  تیب  اب  یبتجم  زوسناج  مغ  رد  تسیرگ  رسای » »

( دنکیم هیرگ  نسح  نیسح و  متام  رد  دنهد  ناشن  يربا  گر  اجک  ره  هب  لدیب » ) »
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40 ص :
مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  كوس  رد 

زیخررش غاد 

درک افج  رهز  زا  مومسم  ارم  درک  التبم  مغ  اب  هک  نآ  ار  ملد 
؟ درک اهچ  مبلق  اب  هکسک  دناد  هچ  مدروخ  هک  يرهز  شتآ  رارش 

درک اهر  متام  يداو  رد  ارم  تشاد  يرپ  لاب و  مندوب  زک  یسک 
درک افو  رهم و  نینچنیا  یفالت  کیل  افو  رهم و  زج  هب  نم  زا  دیدن 

(1) درک ) انشآ  نم  اب  درک  هچنآره  ملانن  زگره  ناگناگیب  زا  نم  )
درکاپب ملاع  رد  هک  یبوشآ  هچزیخ  ررش  غاد  نیا  زا  رسای »  » ودع

مالسلا هیلع  داّجس  ماما  ياثر  رد 

هثداح نازخ 

ارم اهرس  هرمه  لزنم  هب  لزنم  دربیم  ارم  اوأم  ودع  نایرع  هقان  يور  داد 
ارم اپ  زا  دنکف  يداو  ره  هب  مدرم  هدنخ  نونک  اّما  اپ  مداتفین ز  مدید  اهغاد 

ارم او  رپ ، دشن  اّما  اهلاب  زا  دیکچ  نوخ  مرپ  لاب و  افج  زا  دنتسب  هک  مدوب  يریاط 

ظفاح زا  یماو  - 1
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41 ص :
ارم اربک  بنیز  ياهدادما  دوبن  رگ  نامگیب  مدوب  هداد  فک  زا  یتسه  تراسا  رد 

ارم انعر  تماق  دش  مخ  هّصغ  راب  ریز  هثداح  نازخ  لصف  رد  کیل  مدوب  ورس 
ارم امیس  رب  تسشنب  ازع  هودنا و  درگ  ناشغاد  زک  ماهدید  قیاقش  هدجه  ین  يور 

ارم ایرد  نوچ  هدید  متام ، يارحص  دش  هنیس  قشع  ياهقیاقش  زوسرگج  غاد  زا  رسای » »
مالسلا هیلع  نیدباعلانیز  ماما  كوس  رد 

اههلال غاد 

ارم لگ  بآ و  دیدرگ  لد  نوخ  زا  نوگهلال  ارم  لصاح  مغ  کشا  زج  الب  لخن  زا  تسین 
ارم لدنینوخ  هدرک  فسوی  ود  داتفه و  رجه  تخوس  بوقعی  رگا  فسوی  کی  يور  قارف  زا 

ارم لمحم  رد  هیاس  شسأر  تخادنایم  کیل  مرس  زا  اباب  يور  باتفآ  دش  مک  هچرگ 
ارم لزنم  اههناریو  رد  هاگ  نادنز  هب  هگ  مصخ  داد  مدوب ، هتسب  ياهلاب  اب  يریاط 

ارم لحاس  ات  درب  دهاوخ  مصخ  رهز  جوم  اههلال  غاد  مدوب ز  مغ  يایرد  رد  قرغ 
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42 ص :
ارم لتاق  ردپ  زوسرگج  غاد  دش  کیل  افج  هار  زا  رهز  نم  رب  داد  نمشد  هچرگ 

ارم لکشم  نیا  تشگ  لح  هر و  زا  دمآ  گرم  تشذگیم  لکشم  تخس  میارب  رسای »  » یگدنز
مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ياثر  رد 

غارچیب میرح 

ار مغارس  نونکا  لجا  زا  ریغ  یسک  دریگیمن  ار  مغاد  زیربل  هنیس  مداد  هلعش  تسدب 
ار مغاب  هنامحریب  دندرک  نازخ  نیک  رهز  برای ز  ارسترسح  نیا  رد  اّما  دوب  غاب  نوچ  ملد 

ار مغارچیب  میرح  نشور  دنک  نم  زا  دعب  هک  ملاع  نیا  رد  یعمش  متشاذگب  نتشیوخ  هآ  ز 
ار مغ  ادج ، سک  هدیدن  زگره  ماهتسخ  بلق  اهیتخس ز  درد و  اب  نانچ  مدرک  وخ  رمع  مامت 

ار مغارف  نارجه  نیا  رد  منیبیم  هک  دناد  ادخ  اّما  قارف  رجه و  هظحل  دشاب  تخس  هچرگا 
ار مغایا  نوخ  زا  یهت  مدرک  متسیرگب  سب  ز  رسای »  » نوخ ِقرغ  غایا  دننام  دوب  ممشچ  ود 
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43 ص :

همطاف باتفآ 

دوب هدیدرگ  اهر  نت  زا  رگد  شناج  ریاط  دوب  هدیدرگ  افج  رهز  زا  مومسم  شرکیپ 
دوب هدیدرگ  اپب  متام  مچرپ  هنیدم  رد  ماما  نآ  غاد  ییاهنت ز  رازاب  رس  رب 

دوب هدیدرگ  ات  ود  قداص  شلگ  ورس  تماق  مغ  رازلگ  رد  داتفا و  اپ  رقاب ز  ترضح 
دوب هدیدرگ  البرک  هنیدم  وا  يازع  زک  رگم  اروشاع  رارکت  دش  هّجحیذ  متفه 

دوب هدیدرگ  اونین  ناوراک  اب  رفسمه  عیقب  رد  تبرغ  يوب  شکاخ  دیآیم ز  هک  نیا 
دوب هدیدرگ  ارستملظ  وا  نارجه  زا  ملاع  كاخ  ربا  رد  همطاف  باتفآ  ناهنپ  تشگ 

دوب هدیدرگ  الو  لها  هدید  زا  ناور  نوخ  نیمجنپ  ماما  زوسرگج  غاد  زا  رسای » »
مالسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  ياثر  رد 

غیت راصح  رد 

ار رازلگ  هولج  مرآ  هرهچ  يورب  ات  ار  راسخر  ماهدرک  ناگژم  غیت  زا  نوگهلال 
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44 ص :
ار راخ  يافج  نم  منیبب  دیاب  یک  هب  ات  رهد  زوسناج  نشلگ  رد  یضترم  مّدج  وچمه 

ار راد  ياههبوچ  نم  دوخ  شود  رب  مشکیم  بابش  دهع  زا  روصنم  يا  کیل  مریپ  هچرگ 
ار رازآ  همه  نیا  نم  رس  زا  مصخ  يا  نک  مک  ینک  مدیدهت  هاگ  متسد  ود  يدنبیم  هاگ 

ار رابنوخ  هدید  نیا  راگزور  يافج  زو  نیبب  ار  نم  تبرغ  اشگب  مشچ  هنیدم  يا 
ار رارشا  هنیک  رگنب  هَّللالوسر  ای  بشهمین  هناخ  مدنرب ز  غیت  راصح  رد 

ار رایسب  مغ  لد  زا  لجا  اهنت  دربیم  نم  تسد  دریگب  دیآ  گرم  هک  مهار  رب  مشچ 
ار راوید  رد و  دهاش  مروآ  رشحم  زور  شیوخ  ملظ  روج و  نمشد ز  دوش  رکنم  را  رسای » »

راگزور دابدنت 

نم ریبعت  سفن  ره  دراد  هلال  مرادغاد  نم  ریسفت  دوشیم  مغ  رد  هک  مدرد  هیآ 
نم ریگنماد  تشگ  توادع  زک  ییاهجنر  دناسر  بل  رب  ارم  ناج  تبقاع  هنیدم  يا 
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45 ص :
نم ریدقت  رد  شقن  نمشد  رازآ  هگ  تشاد  ودع  روج  نم  دیدهت  یپ  زا  یهاگ  دوب 

نم ریصقت  نود  مصخ  يا  دوب  هچ  مسرپیم  وت  زا  ماهناخ  زا  بشهمین  هتسبتسد  يدرب  هک  يا 
نم ریوصت  زج  تسین  ایندب  نم  زا  دنام  هچنآ  کلف  رگنب  افج  رهز  شتآ  زا  متخوس 

نم ریت  هآ  دود  ار  بش  بلق  دفاکشیم  ار  هلان  نامک  مراد  نامسآ  تمس  هب  ور 
نم ریمعت  هراچ  سک  دنک  ناوتن  لجا  زج  راگزور  دابدنت  زا  ماهتسکشب  نانچنآ 

نم ریرقت  رهوگ  هداتف  نوریب  فدص  زا  مغ  يایرد  رد  قرغ  رسای »  » دیدرگ ناهج  رگ 

زادگناج شتآ 

متاخ لوسر  ناهج  ناج  يا  ملاع  تسه  دوب و  هولج  يا 
مّظنم وت  تسدب  دیدرگ  شنیرفآ  ناهج  بابسا 
مّدقم قلخ  ام  تقلخ  رب  دمآک  دوب  وت  هنیآ  نیا 
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46 ص :
مظعا مسا  زمر  هموظنم  یتسه  نامسآ  رگنشور 

مدآ تشگ  قلخ  وت  رون  زک  شنیرفآ  حول  هب  تسا  تبث 
مکحم وت  زا  قشع  هتشر  دش  تسود  يا  تسود ، لامج  مییام و 

مّنهج وت  يودع  رهب  زو  ّتنج  تسوت  ّبحم  رهب  زا 
مرحم وت  ار  يادخ  تاذ  يو  تسود  تولخ  نیشنهدرپ  يا 

میرم ماقم  زا  دوب  رترب  وت  ردام  ماقم  هبتر  رد 
منبش هنوگ  يورب  دیتلغ  لگ  يا  تیازع  مدحبص  رد 

مخ دق  اب  تازع  مزب  رد  تسا  هتسشن  نامسآ  هدزتریح 
مه نم  ناج  تخوس  همه  ملاع  تغاد  زادگناج  شتآ  رد 

مزمز مشچ  کشا  زیربل ز  دیدرگ  دید ، وچ  ار  وت  نارجه 
منمن هدید  باحس  دزیر ز  تقارف  زا  کشرس  ناراب 
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47 ص :
متام طاسب  کلف  هدرتسگ  وت  مغ  زا  هنیس  لفحم  رد 

مرکا یبن  يا  وت  كوس  رد  بشما  مشوپهایس  هبعک  نوچ 
مغ نیا  زا  شرتفد  خر  دش  رت  رسای »  » کلِک مشچ  تخیر ز  نوخ 

نوگقفش دیشروخ 

میرگب رایسب  مغ و  نیز  منز  هنیس  رب  میرگب  رابنوخ  هدید  اب  هک  تسا  تقو 
میرگب راربا  دّیس  یبن  غاد  زو  مغ  نیا  زا  يداو  ره  هب  شوج  منز  هلال  نوچ 

میرگب راز  مرَد ، هماج  نت  هب  هک  دیاب  رهاظ  هدش  نوگقفش  دیشروخ  هک  هّصغ  نیز 
میرگب راّرک  ردیح  یلع  وچ  دیاب  مظعا  ّهلالوسر  زوسناج  متام  رد 

میرگب راذگب  هدمآ  دیدپ  غاد  نیز  تسهدنام  هرجنح  رد  هک  ضغب  نیا  دنکشب  ات 
میرگب رازلگ  هبهاگنآموش  رپرپ  زوسناج  شتآ  نیا  زا  لگ  نوچ  رگا  دراد  اج 
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48 ص :
میرگب راتخم  دمحا  مغ  غاد  زو  مرآرب  هلان  نانکهیوم  کلم  لیخ  اب 

میرگب رابنارگ  غاد  نیا  زا  رسای »  » نوچ نوزحم  لد  يا  نیبب  تسیقارف  زوسناج 
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زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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